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Actifyddion Cymunedol  

Mae’r gweithdy hwn wedi cael ei greu fel rhan o 
becyn adnoddau i edrych ar y costau ychwanegol 
mae plant a’u teuluoedd yn eu hwynebu o ddydd 
i ddydd. Mae’r rhan fwyaf o’r gweithgareddau 
yn y pecyn adnoddau hwn yn canolbwyntio ar 
gostau’r diwrnod ysgol, ond mae’r gweithdy hwn yn 
canolbwyntio ar y costau mae plant a phobl ifanc yn 
eu hwynebu yn eu cymuned leol. 

Roedd y plant a’r bobl ifanc y buon ni’n siarad â 
nhw yn ystod y prosiect yma yn gosod gwerth ar 
y cyfleoedd maen nhw’n eu cael yn eu cymuned 
leol. Roedden nhw hefyd yn teimlo’n angerddol 
bod rhai gwasanaethau pwysig ar goll.



Cysylltiad â Hawliau:

Erthygl 12  –  Eich hawl i ddweud beth ddylai 
digwydd ac i rywun wrando arnoch

Erthygl 15  –  Eich hawl i gyfarfod â ffrindiau ac 
ymuno â grwpiau a chlybiau 

Erthygl 26  –  Yr hawl i arian ychwanegol os nad oes 
gan eich teulu ddigon o arian i fyw  

Erthygl 29 –  Yr hawl i gael addysg sy’n datblygu fy 
mhersonoliaeth, parch at hawliau pobl 
eraill a’r amgylchedd 

Amseru: 

Bydd angen 60 munud i gwblhau’r gweithgaredd 
hwn 

Canlyniadau dysgu: 

•  Mae’r gweithdy hwn yn galluogi pobl ifanc 
i feddwl am eu cymuned a’r hawliau sydd 
ganddyn nhw. 

•  Mae hefyd yn cefnogi pobl ifanc i feddwl am y 
newidiadau y bydden nhw’n hoffi eu gweld. 

Adnoddau: 
 
• Papur mawr (byddai rholiau papur yn ddelfrydol). 

• Tâp gludiog.  

• Pinnau ysgrifennu a phensiliau.  

• Posteri/cardiau symbolau Gwybod eich Hawliau.  

•  Nodiadau Post-it (hefyd gallwch chi ddefnyddio 
papur sgrap a thâp gludiog).  

• Proffil o gymeriad Cofia Ceri. 

• Taflen ‘Creu Newidiadau’

• Taflen ‘Pwy sy’n gallu helpu’ 

Actifyddion Cymunedol  

https://www.childcomwales.org.uk/wp-content/uploads/2017/01/CCfW-A2-Rights-Poster-CYM.pdf
https://www.childcomwales.org.uk/wp-content/uploads/2017/01/42-Articles-Welsh-English-85-x-110mm-cards.pdf


Actifyddion Cymunedol  

• Rhowch ddarn mawr o bapur i bob grŵp.  
 
•  Gofynnwch i bob grŵp dynnu llun o’u cymuned 

leol, gan roi eu man cyfarfod yn y canol. 

•  Caniatewch 15 munud ar gyfer y rhan yma o’r 
gweithgaredd, ac anogwch y grŵp i fod yn 
greadigol wrth greu eu mapiau, gallen nhw 
ddefnyddio symbolau neu ddeunyddiau celf 
eraill. 

 
•  Gofynnwch i bob grŵp ddefnyddio nodiadau 

‘post-it’ neu gardiau symbolau i gysylltu llefydd 
yn eu cymuned â’u hawliau. 

 
•  Awgrymwch ddechrau yn eu man cyfarfod 

gydag Erthygl 12 (yr hawl i gael gwrandawiad) 
ac Erthygl 15 (yr hawl i gyfarfod â ffrindiau ac 
ymuno â grwpiau. Bydd hyn yn rhoi syniad da i’r 
cyfranogwyr o sut mae cysylltu llefydd eraill yn eu 
hardal â hawliau. 

Enghreifftiau eraill:   
 
• Ysgol – Erthygl 28 

•  Lle chwarae/maes chwaraeon/grŵp theatr - 
Erthygl 31   

• Adeilad crefyddol - Erthygl 14   

• Llyfrgell - Erthygl 17   

• Meddygfa - Erthygl 24   

• Ysgol Gymraeg - Erthygl 28 ac Erthygl 30

• Gorsaf Heddlu - Erthygl 19 ac Erthygl 37   

•  Unwaith mae pob grŵp wedi cwblhau eu 
mapiau, gofynnwch i’r grwpiau ddod at ei gilydd 
i ddangos eu mapiau. 

•  Nesaf, cyflwynwch gymeriad Ceri trwy ddweud y 
canlynol:  

  “Byddwn i’n hoffi cyflwyno cymeriad i chi i 
gyd. Dyma Ceri, mae Ceri yr un oedran â 
chi, gallwch chi ddewis beth yw rhywedd 
Ceri, ac mae Ceri’n byw yn y gymuned 
hon ac yn mynd i’ch ysgol chi. Does gan 
deulu Ceri ddim bob amser ddigon o 
arian ar gyfer y pethau mae ar Ceri eu 
hangen.”   

 
•  Rhannwch broffil cymeriad Cofia Ceri, sy’n 

cynnwys mwy o fanylion am deimladau Ceri.  
 
•  Gofynnwch i bob grŵp fynd yn ôl at eu mapiau 

ac ystyried pa bethau yn eu cymunedau fyddai’n 
anodd i Ceri gael mynediad iddyn nhw. 



Actifyddion Cymunedol  

Gorffen 
 
•  Gofynnwch i bob grŵp roi adborth ar y pethau 

maen nhw’n meddwl y gallai fod yn anodd i Ceri 
gael mynediad iddyn nhw yn eu cymuned. 

•  Defnyddiwch ein taflen ‘creu newidiadau’ i 
gydweithio ac ystyried pwy sydd angen i’r grwp 
gysylltu â nhw er mwyn iddyn nhw fedru creu 
newid cadarnhaol i bobl ifanc yn eu cymuned, 
e.e. cyngor lleol neu Aelod Cynulliad. 



Proffil o gymeriad  
Cofia Ceri

Rydw i’n teimlo’n ddiflas iawn achos mae 
fy nheulu i’n wahanol i bawb arall.  

 
Rwy’n teimlo drist iawn 
achos mae gan fy 
ffrindiau bethau 
maen nhw eisiau, a 
does gen i ddim hyd 
yn oed rai pethau 
rydw i angen. 

Rydw i’n teimlo mod 
i’n methu siarad â nheulu 
am fy mhroblemau oherwydd 
eu bod nhw eisoes dan straen,  a bod 
angen i mi gael swydd yn lle mynd allan 
a threulio amser gyda ffrindiau er mwyn 
gallu cyfrannu at gostau fy nheulu. Dydw i 
ddim yn dweud wrth fy ffrindiau oherwydd 
rydw i’n ofni bydden nhw’n gwneud hwyl 
am fy mhen achos bod gen i ddim yr un 
pethau â nhw. Byddwn i’n unig! 

Cenfigennus, rydw i’n teimlo’n 
genfigennus achos mod i’n methu 

fforddio pethau pwysig, ond bod 
eraill yn gallu. 

Rydw i’n teimlo mod 
i ddim yn ddiogel 
a bod dim gobaith 
ar gyfer y dyfodol. 
Dwi’n poeni am 
gael cartref, addysg 

bellach, a chael 
swydd. 



Taflen Creu Newidiadau  

Cam 1 – Beth hoffech chi newid?    
  
  
Cam 2 – Sut byddai’r newid o fudd i bobl ifanc yn eich cymuned?  
  
  
Cam 3 – Pwy allai helpu i wneud y newid yma?   
  
  
Cam 4 –  Dewch o hyd i fanylion cyswllt y bobl mae angen i chi siarad â nhw drwy 

ddefnyddio’r Canllaw “Pwy sy’n gallu fy helpu?” 
  
  
Cam 5 –  Ysgrifennwch at y person neu’r sefydliad rydych chi wedi penderfynu cysylltu 

â nhw. 
  
  
Cam 6a –  Os cewch chi ateb gan y person/sefydliad yn cytuno i wneud y newid 

rydych chi wedi gofyn amdano, dylech chi sicrhau eich bod chi’n cadw 
mewn cysylltiad â nhw i fonitro’r cynnydd a gofyn am ddiweddariadau 
rheolaidd ar y cynnydd yma. 

  
  
Cam 6b –  Os cewch chi ateb gan y person/sefydliad yn dweud bod dim modd i’r 

newid rydych chi wedi gofyn amdano ddigwydd, gallech chi ateb yn gofyn 
am esboniad ac o bosib yn ceisio cael hyd i gyfaddawd. Cofiwch na fydd 
popeth rydych chi eisiau yn bosibl oherwydd cyfyngiadau cyllideb ac ati. 



Pwy allai fy helpu?
 

PWY ALLAI FY 
HELPU?

PWY YDYN NHW? SUT GALLA I GYSYLLTU Â NHW?

Cynghorydd Sir Lleol Mae Cynghorydd Sir Lleol 
yn rhywun sy’n cael ei ethol 
i gynrychioli eich ardal a’r 
bobl sy’n byw yno yn eich 
Cyngor Sir. Gallai’r Cyngor 
Sir fod yn y dref neu’r 
ddinas fwyaf yn y sir. 

•  Chwiliwch am ‘Cysylltu â’m Cynghorydd Sir 
Lleol’

•  Dylai hyn eich arwain i wefan eich Cyngor Sir 
lleol 

•  Nodwch yr ardal lle rydych chi’n byw a 
dylai eich cynghorydd lleol a’u manylion 
ymddangos

Cynghorydd 
Cymunedol/Tref Lleol

Mae eich Cynghorydd 
Cymunedol/Tref yn cael ei 
ethol i gynrychioli eich ardal 
a’r bobl sy’n byw yno mewn 
cyngor llai a mwy lleol, 
mae’r rhain yn aml yn bobl 
y gallech chi eu nabod yn 
dda yn eich cymuned. 

•  Chwiliwch am ‘(enw eich awdurdod lleol) 
Community councils’ e.e. ‘Neath Port 
Talbot Community Councils’ neu ‘Gwynedd 
community councils’

•  Cliciwch ar eich cyngor cymunedol i gael y 
manylion cyswllt

AC Lleol (Aelod 
Cynulliad) 

Mae AC yn rhywun sy’n cael 
ei ethol i gynrychioli eich 
ardal a’r bobl sy’n byw yno 
yng Nghynulliad Cymru yng 
Nghaerdydd. 

•  Chwiliwch am ’Dod o hyd i’ch Aelod 
Cynulliad’

•  Nodwch eich etholaeth (os dydych chi ddim 
yn gwybod beth yw eich etholaeth, chwiliwch 
am hynny gyntaf) 

•  Yna dylai proffil eich AC lleol ymddangos, ac 
yno cewch hyd i’r manylion cyswllt

AS Lleol (Aelod 
Seneddol/MP)

Mae AS yn rhywun sy’n cael 
ei ethol i gynrychioli eich 
ardal a’r bobl sy’n byw yno 
yn y Senedd yn San Steffan, 
Llundain. 

• Chwiliwch am ’Find my local MP’
• Nodwch eich côd post/ardal
•  Yna dylai enw eich AS lleol a’u manylion 

cyswllt ymddangos



Pwy allai fy helpu?
 

Elusennau Lleol Gallai’r rhain gynnwys 
canghennau o elusennau 
cenedlaethol neu rai lleol 
llai o faint a allai o bosib 
eich helpu i godi arian 
i newid neu ddatblygu 
pethau yn eich cymuned. 

•  Chwiliwch am ‘Elusennau yn fy ardal’ neu 
‘Elusennau lleol’ 

•  Dylai amrywiaeth o elusennau ymddangos, 
canghennau o rai Cenedlaethol, yn ogystal 
ag elusennau lleol llai

• Cewch hyd i’w manylion cyswllt ar eu gwefan
•  COFIWCH ddarllen am beth mae’r elusen yn 

ei wneud cyn cysylltu â nhw i sicrhau mai 
nhw yw’r sefydliad cywir i gysylltu â nhw

Grwpiau Cymunedol 
Lleol

Efallai bod grwpiau eraill 
fel eich un chi eisoes 
wedi datrys y problemau 
rydych chi’n eu hwynebu. 
Hefyd gallai fod grwpiau 
o oedolion y gallech 
chi weithio gyda nhw i 
weithredu’r newidiadau 
rydych chi am eu gwneud. 

•  Chwiliwch am ‘grwpiau cymunedol yn fy 
ardal’

•  Dylai hynny roi i chi amrywiaeth o grwpiau yn 
eich ardal chi

•  Cewch hyd i’w manylion cyswllt ar eu 
gwefannau neu ar eu tudalennau cyfryngau 
cymdeithasol

•  COFIWCH ddarllen am beth mae’r grwpiau 
yma yn ei wneud cyn cysylltu â nhw i sicrhau 
eich bod chi’n cysylltu â’r grwpiau a’r bobl 
cywir

PCSO Lleol
Swyddog Cymorth 
Cymunedol yr 
Heddlu

Mae PCSOs yn gweithio ar 
reng flaen eich heddlu lleol, 
gan ddarparu presenoldeb 
gweladwy, sy’n rhoi 
sicrwydd, ar y strydoedd, 
ond does ganddyn nhw 
ddim yr un pwerau â 
heddweision arferol. 

• Chwiliwch am ‘Cysylltu â’m PCSO lleol’
•  Nodwch eich côd post yn y peiriant chwilio ar 

wefan eich heddlu lleol 
•  Yna bydd manylion cyswllt y swyddog mae 

angen i chi gysylltu â nhw yn ymddangos


